
Opgave 9 

Sein op rood 

Na jaren van dalende werkloosheid kwam in maart 2002 de kentering: de voor het seizoen 

gecorrigeerde werkloosheid begon weer te groeien. Economen waren het er over eens, dat 

die groei voor een deel werd verklaard door een toename van de beroepsbevolking en voor 

een deel door een afname van de vraag naar arbeid. Zij waren het echter niet helemaal eens 

over de oorzaken van die afnemende vraag naar arbeid. Een econoom van de 

werkgeversorganisatie stelde, dat die afname vooral structurele oorzaken had. Een econoom 

van de vakbond was van mening, dat die afname vooral conjuncturele oorzaken had.  

tabel 6
geregistreerde werkloosheid eerste kwartaal 

(personen, niet voor seizoen gecorrigeerd)

jaar januari februari maart 

2000 201.000 217.000 201.000 

2001 184.000 176.000 155.000 

2002 152.000 161.000 167.000 

tabel 8
consumentenvertrouwen en koopbereidheid 

(saldo positieve en negatieve verwachtingen) 

maand consumenten-

vertrouwen 

koopbereidheid 

maart 2000 25  23  

maart 2001 5  18  

maart 2002 9 2

juni 2002 21  9

tabel 7
geregistreerde werkloosheid 

(jaargemiddelde)

jaar personen % beroepsbevolking 

2000 188.000 2,6  

2001 146.000 2,0  

2002 161.000 2,2  

tabel 9
index arbeidskosten per eenheid product 

jaar Europese Unie Nederland

2000 100 99,3

2001 100 102,8

2002 100 103,2

De werkloosheidscijfers in tabel 6 zijn niet voor het seizoen gecorrigeerd. Toch kan uit die 

tabel worden geconcludeerd dat de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid in maart 

2002 weer begint te groeien. 

2p 26  Welke van de onderstaande uitspraken is in dit verband juist? 

uitspraak 1 

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid begint in maart 2002 weer te groeien want 

de werkloosheid in maart 2002 is hoger dan in januari en februari 2002. 

uitspraak 2 

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid begint in maart 2002 weer te groeien want 

de werkloosheid in maart 2002 is hoger dan in maart een jaar eerder, terwijl die in februari 

en januari nog lager lag dan een jaar eerder. 

2p 27  Welke tabel zal de econoom van de werkgeversorganisatie gebruiken om zijn stelling te 

ondersteunen? Beschrijf de redenering van deze econoom. 

2p 28  Welke tabel zal de econoom van de vakbonden gebruiken om zijn mening te ondersteunen? 

Beschrijf de redenering van deze econoom. 

tabellen 6 tot 
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